
 

 

 

 

မီခ ီဂနတ်ငွ ်COVID-19 ပ  ျံ့ န   ှံ့မှုက ိုလ   ှံ့ခ ရနအ်တကွ ်မမ  ျံ့လတ ်ဝန ်Whitmar က “အ မတ်ငွလ်နပါ ၊   ိုခခ  စွ လနပါ” ဟသူညှံ့ ်အစ ိုိုးရ 

အမ န ှံ့ထ်ိုတခ်ပနခ် ကက် ို  ကမ် တလ်ရိုးထ ိုိုးထိုတခ်ပနခ် ှံ့သည။် အနညိ်ုးဆ ိုိုး  ဧမပီ  ၃၀ ရကလ်န ှံ့အထ  မီခ ီဂန ်ခပညန်ယတ်ငွ ်

 ထူိုအက   ိုးခပ  ိုပ်ငနိ်ုး သ ို ှံ့မဟိုတ ်ကယဆ်ယလ်ရိုး ိုပ်ငနိ်ုးမ  ိုးမဟိုတလ်သ  မ  ိုအပ်ဘ   ခူ ငိ်ုးလတွျံ့ဆ ို၍ ိုပ်က ိုင ်ရသညှံ့ ်

စီိုးပွ ိုးလရိုး ိုပ်ငနိ်ုးမ  ိုးအ ိုး  ိုိုးက ို ယ ယရီပ်ဆ ိုငိ်ုးထ ိုးရမညခ်ြစ်မပီိုး မီခ ီဂနခ်ပညန်ယရ်  ခပညသ်မူ  ိုးသည ်ခပငပ် ှုပ်ရ  ိုးမှု မ  ိုး 

သ ို ှံ့မဟိုတ ်လဆိုးရ ိုလဆိုးခနိ်ုးသ ွိုးခခငိ်ုးန ငှံ့ ်ကိုနစ် ိုဆ ိုငမ်  ိုးက ိုသ ွိုး  ခခငိ်ုးက ှံ့သ ို ှံ့လသ  မ မ န ငှံ့ ်မ သ ိုးစိုအတကွ ်  ိုအပ်သညှံ့ ်

က စစရပ်မ  ိုးက ို  ိုပ်လဆ ငခ်ခငိ်ုး သ ို ှံ့မဟိုတ ်အလရိုးကကိီုး ိုပ်ငနိ်ုးအြွ ျံ့အစညိ်ုးမ  ိုး၏ အစ တအ်ပ ိုငိ်ုးအခြစ် ပါဝငလ်နခခငိ်ုးမ အပ 

အခခ ိုး မူ  ိုးအလနခြငှံ့ ်အ မ်တငွသ် လနထ ိုငက်ကရမညခ်ြစ်သည။် 

သငလ်ပ်ုနိငုသ်ည က်စိ္စမ  ျား- 

 ကိုနစ် ိုဆ ိုငသ် ွိုးခခငိ်ုး သ ို ှံ့မဟိုတ ်အစ ိုးအလသ ကမ်  ိုးထကွဝ်ယခ်ခငိ်ုး။ 

   ိုအပ်လသ  လဆိုးဝါိုးမ  ိုးဝယယ်ရူန ်လဆိုးဆ ိုငသ် ို ှံ့သ ွိုး  ခခငိ်ုး။ 

  မ်ိုးလ   ကခ်ခငိ်ုး ၊ ခရီိုးလဝိုး မ်ိုးလ   ကခ်ခငိ်ုး ၊ လခပိုးခခငိ်ုးန ငှံ့ ်စကဘ်ိီုးစီိုးခခငိ်ုးက ှံ့သ ို ှံ့ ခပငပ် ှုပ်ရ  ိုးမှုမ  ိုးတငွ ်ပါဝငခ်ခငိ်ုး။ 

 လဆိုးဘကဆ် ိုငရ်  အလရိုးလပေါ်အလခခအလန သ ို ှံ့မဟိုတ ်သငန် ငှံ့ ်သငခ် စ်ခငရ်သမူ  ိုး၏ က နိ်ုးမ လရိုးက ို ထ နိ်ုးသ မ်ိုးရန ်

အတကွ ်  ိုအပ်သညှံ့လ်ဆိုးပစစညိ်ုးမ  ိုးရန ိုငရ်န ်လဆိုးရ ို  သ ို ှံ့မဟိုတ ်က နိ်ုးမ လရိုးလစ ငှံ့လ်ရ  ကမ်ှုမ  ိုးထ  သ ွိုး  ခခငိ်ုး။ 

 သငှံ့က် ိုးအတကွ ်လ  ငစ် ဆခီြညှံ့တ်ငိ်ုးခခငိ်ုး။ 

 မီခ ီဂနခ်ပညန်ယခ်ပငပ်မ   ၍ မ မ လနထ ိုငရ် လနရ  သ ို ှံ့မဟိုတ ်အ မ်သ ို ှံ့ခပန ် ခခငိ်ုး။ 

 အခခ ိုးလနရ တငွအ်လခခခ ရန ်သ ို ှံ့မဟိုတ ်လနထ ိုငရ်န ်မီခ ီဂနမ် လခပ ငိ်ုးလရ ျံ့ ခခငိ်ုး။ 

 အ မ်လမွိုးတ ရစဆ နမ်  ိုးန ငှံ့ ် မ်ိုးလ   ကခ်ခငိ်ုးန ငှံ့ ်အ မ်လမွိုးတ ရစဆ နမ်  ိုးအ ိုး   ိုအပ်လသ  က နိ်ုးမ လရိုးလစ ငှံ့လ်ရ  ကမ်ှု 

လပိုးရန ်တ ရစဆ နလ်ဆိုးကိုခနိ်ုးမ  ိုးသ ို ှံ့ သ ွိုး  ခခငိ်ုး။ 

 

သငမ်လပ်ုရမည က်စိ္စမ  ျား- 

 စီိုးပွ ိုးလရိုး ိုပ်ငနိ်ုးတစ်ခို၏ အနညိ်ုးဆ ိုိုးအလခခခ  ိုပ်လဆ ငခ် ကမ်  ိုးတငွ ်  ိုအပ်သ ူသ ို ှံ့မဟိုတ ်အလရိုးပါလသ  

အ ိုပ်သမ ိုးမဟိုတပ်ါဘ  အ မ်မ အ ိုပ်သ ို ှံ့ထကွခ် ွခခငိ်ုး။ 

 မညသ်ညှံ့ ် ထူိုစိုလဝိုးပွ မ  ိုးတငွမ်ဆ ို ပါဝငခ်ခငိ်ုး။ 

 လဆိုးရ ို  ၊  ထူိုလစ ငှံ့လ်ရ  ကလ်ရိုးလဂဟ မ  ိုး သ ို ှံ့မဟိုတ ်လေသတငွိ်ုး အခခ ိုးလစ ငှံ့လ်ရ  ကလ်ရိုးလဂဟ မ  ိုးရ     ူတစ်ဦိုး 

တစ်လယ ကဆ်သီ ို ှံ့ သ ွိုး  ခခငိ်ုး (ကန ှံ့သ်တထ် ိုးလသ ခခငိ်ုးခ ကမ်  ိုးရ  သည)်။ 



 လစ ိုးဝယစ်ငတ် မ  ိုးန ငှံ့ ်စ ိုးလသ ကဆ် ိုငမ်  ိုးသ ို ှံ့ သ ွိုး  ခခငိ်ုး။ 

 

 

ဆကလ်ကလ်ပ်ုကိငုန်ေသည  ်လခူ ငျ်ားန  ွေ့၍လပ်ုနဆ ငရ်နသ  လပ်ုငေ်ျားမ  ျားသည ်ဗုိငျ်ားရပ်စ္ပ်  ွေ့ န    မှုကိနုလ   ခ ရေ်အ  က ်

 ိကုဖ် ကန်ရျားလပ်ုငေ်ျားအဆင မ်  ျားကိ ုမဖဖစ္မ်နေလပ်ုနဆ ငရ်မည။်  

 အလဝိုးမ  ိုပ်လဆ ငန် ိုငသ်ညှံ့အ် ိုပ်မ  ိုးက ို အတတန် ိုငဆ် ိုိုးအမ  ိုးဆ ိုိုးခြစ်လအ င ်လဆ ငရွ်ကခ်ခငိ်ုး။ 

  ိုပ်ငနိ်ုးခငွရ်    ကူ ိုယတ် ိုင ် လရ ကရ်မညှံ့ ်ိုပ်သ ိုးအလရအတကွက် ို ကန ှံ့သ်တခ်ခငိ်ုး။ 

 တတန် ိုငသ်မ   ိုပ်သ ိုးတစ်ဦိုးန ငှံ့တ်စ်ဦိုးက ို ၆ လပအက ွတငွ ်ထ ိုးရ  ခခငိ်ုးန ငှံ့ ်တနိ်ုးစီလစ ငှံ့လ်နလသ  လြ ကသ်ညမ်  ိုး 

အတကွ ်အက ွအလဝိုးတစ်ခိုသတမ် တလ်ပိုးခခငိ်ုး။ 

 စတ ိုိုးဆ ိုငက်ကိီုးမ  ိုးအလနခြငှံ့ ်တစ်ကက မ်တငွ ်ဆ ိုငတ်ငွိ်ုးရ  ရမညှံ့ ်ဦူိုးလရအ ိုး စတိုရနိ်ုးလပ ၁၀၀၀ အတငွိ်ုးစီတ ိုငိ်ုးတငွ ်

ဝယယ်သူ ူ ၄ လယ ကထ်ကမ်ပ ိုလစရန ်ကန ှံ့သ်တရ်မည။် 

 စတ ိုိုးဆ ိုငင်ယမ်  ိုးအလနခြငှံ့ ်မီိုးလဘိုးက ကယွလ်ရိုးစညိ်ုးမ ဉိုးမ  ိုးအရ အ ိုပ်သမ ိုးမ  ိုးအပါအဝင ်ဆ ိုငအ်တငွိ်ုးရ   

 အူလရအတကွက် ို စိုလပါငိ်ုးအလရအတကွ၏် ၂၅ % သ  ထ ိုးရ  ရနက်န ှံ့သ်တရ်မည။် 

 ဝငလ်ရ ကမ်ှုက ိုထ နိ်ုးခ  ပ်ရနအ်တကွ ်စတ ိုိုးဆ ိုငမ်  ိုးသည ်  လရ ကဝ်ယယ်သူမူ  ိုးအ ိုး အခ ငိ်ုးခ ငိ်ုး 

အနညိ်ုးဆ ိုိုး ၆ လပအက ွမ  လစ ငှံ့ဆ် ိုငိ်ုးန ိုငလ်စရနအ်တကွ ်စညိ်ုးအမ တအ်သ ိုးမ  ိုး လရိုးဆွ ထ ိုးလပိုးရမည။် 

 စတ ိုိုးဆ ိုငက်ကိီုးမ  ိုးသည ်၎ငိ်ုးတ ို ှံ့ဆ ိုငအ်တငွိ်ုးရ   လက ်လ   ၊ ကကမ်ိုးခငိ်ုး ၊ အ မ်တငွိ်ုးပရ လဘ ဂ ၊ ဥယ  ဉအလရ ငိ်ုးဆ ိုင ်၊  

ပနိ်ုးခခ န ငှံ့ ်ပနိ်ုးခ ီ တ ို ှံ့အတကွြွ်ငှံ့ ် စ်ထ ိုးသညှံ့လ်နရ မ  ိုးက ို ပ တထ် ိုးရမည။် 

 လရ ဂါထ နိ်ုးခ  ပ်လရိုးစငတ် မ  အကက လပိုးထ ိုးလသ  ပ  ျံ့ ပွ ိုးမှုထ နိ်ုးခ  ပ်လရိုးတ ိုငိ်ုးတ ခ ကမ်  ိုးန ငှံ့ ်အခခ ိုးလသ  နိီုးကပ်စွ  

မထ ိုးရ  လရိုးလ ှံ့က ငှံ့မ်ှုမ  ိုးက ို  ိုပ်လဆ ငခ်ခငိ်ုး။ 

 

 

ယခိုပ  ျံ့ ပွ ိုးမှုက  အတငွိ်ုးတငွ ်သတငိ်ုးအခ ကအ် ကမ်  ိုးသည ်  ငခ်မနစ်ွ လခပ ငိ်ုး    ကရ်  ပါသည။် လန ကဆ် ိုိုးရ သတငိ်ုး 

အခ ကအ် ကမ်  ိုးက ို  Michigan.gov/Coronavirus and CDC.gov/Coronavirus တငွ ်ရရ  န ိုငပ်ါသည။် 

ခပညန်ယအ်စ ိုိုးရ၏ က ိုရ ိုန ဗ ိုငိ်ုးရပ်စ်ပ  ျံ့ ပွ ိုးမှုလ   ှံ့ခ လရိုး  ိုပ်လဆ ငခ် ကမ်  ိုးန ငှံ့ပ်တသ်က၍် လမိုးခမနိ်ုး  ိုသမူ  ိုးရ  ပါက 

COVID-19 အလရိုးလပေါ်ြိုနိ်ုးန ပါတခ်ြစ်သညှံ့ ်1-888-535-6136 ထ  မနက ်8 န ရီမ  ညလန 5 န ရီအတငွိ်ုး လန ှံ့စဉ ဆကသ်ယွ ်

လမိုးခမနိ်ုးန ိုငပ်ါသည။် 

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDAzMTcuMTg4MzUyODEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2djYzAxLnNhZmVsaW5rcy5wcm90ZWN0aW9uLm91dGxvb2suY29tLz91cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cubWljaGlnYW4uZ292JTJGY29yb25hdmlydXMlMkYmZGF0YT0wMiU3QzAxJTdDTGV3aXNDMjMlNDBtaWNoaWdhbi5nb3YlN0NkZjc0N2VhNGNiOWY0YTkzY2Y4ZjA4ZDdjODhiOGViNiU3Q2Q1ZmI3MDg3Mzc3NzQyYWQ5NjZhODkyZWY0NzIyNWQxJTdDMCU3QzAlN0M2MzcxOTgzNzQwMjgzMDc1NzAmc2RhdGE9SThsSGFGQ01PN1lwcUN0dVhUcVh5Y2E4dFlLQUZtTFUyd3AlMkI5aGJqQ1Q4JTNEJnJlc2VydmVkPTAifQ.dwMIrRFNfY2St54TUjefzP4P-Myj2tFnY09mnXFr_gw%2Fbr%2F76194922036-l&data=02%7C01%7Csaylort%40michigan.gov%7C19363763207b46c0b91208d7cac12908%7Cd5fb7087377742ad966a892ef47225d1%7C0%7C0%7C637200803274259471&sdata=3xCElOdYvNu3Ytr5eVHoGR3ACoLdvmGPRSezrgjbs3k%3D&reserved=0

